
Përgatitja e shkollës për
pranimin e nxënësve dhe të

punësuarve

Mirëmbajtja e higjienës në shkolla ndikon në sigurinë dhe suksesin akademik të nxënësve. Me
avancimin e standardeve dhe procedurave për mirëmbajte të higjienës, shkolla krijon kushte për
nxënie dhe proces më të mirë arsimor. Prandaj shkolla duhet pastruar rrënjësisht, dhe më pas duhet
dezinfektuar.

PROCEDURAT që duhet respektuar gjatë pastrimit të çdo pjese të shkollës janë si vijojnë: 

HYRJET DHE KORIDORET NË SHKOLLA

Pastroni grilat e vendosura në hyrje

Shpëlani dhe lani çergat me preparat për pastrim

Fshini me fshesë brenda dhe jashtë hyrjes

Pastroni derën e përparme

Pastroni:
dorezat e dyerve
dyshemetë me shtupal të lagur dhe me një preparat
neutral për pastrim
dyshemetë me preparat për dezinfektim

Vendosni shenjën për dysheme të lagur

Dezinfektoni tërë hapsirën

KLASAT

LAVAMANËT DHE ÇEZMET NË KLASA

Pastroni lavamanët me leckë dhe preparat për pastrim 

Pastroni çezmet me leckë të lagur, pastaj me leckë të
thatë 

Pastroni gypat e kanalizimit  

Lëshoni ujin të rrjedhë që të vërtetoheni nëse çezma
funksionon 

Mbushni pajisjet me sapun rrejdhil 

Dezinfektoni lavamanin pas mbarimit të procedurës për
pastrim 

Zbrazni të gjithë koshat për mbeturina 

Pastroni: 
dyert dhe dorezat e dyerve me prepart të butë 
pajisjet, dyshekët, topat dhe pajisjet tjera sportive me
një preparat të butë 
dyshemetë me leckë/shtupal të thatë 
dyshemetë me shtupal të lagur dhe me një preparat
neutral për pastrim 
xhamat e dritareve 

SALLAT E SPORTIT

Zbrazni koshat për mbeturina 

Pastroni:
dyert dhe dorezat e dyerve
kompjuterët, monitorët, tastierët, mausët
bankat, karriget, dollapet dhe raftet
dyshemetë me një leckë/shtupal të thatë
dyshemetë me një shtupal të lagur dhe një preparat
neutral për pastrim
xhamat e dritareve

Pastroni ndërprerësit e dritave 

Dezinfektoni gjithë hapësirën 

Pastroni dhe dezinfektoini ndërperësit e dritave 

Dezinfektoni tërë hapësirën 



TUALETET

1. Mbyllni tualetet për përdorim

2. Vendosni shenjën për dysheme të lagur

3. Zbrazni koshat për mbetrurina

4. Pastroni dyert dhe dorezat e dyerve me preparat
    të butë për pastrim

5. Pastroni njollat në mure, nëse është e nevojshme

6. Fshini me fshesë dyshemenë dhe mblidhni
    papastërtinë me kaci për mberturina

7. Lëshoni ujë në tualetet, pastroni guaskën e tualetit
    me furçë dhe preparat për pastrim dhe përsëri
    lëshoni ujë

8. Spërkatni guaskën e tualetit dhe kapakun me
    preparat për dezinfektim (po qe se nuk është fjala
    për flugj galiç, kur është e nevojshme të
    dezinfektohet një hapësirë më e madhe)

Higjienistët duhet të mbajnë rroba
mbrojtëse gjatë punës, posaqërisht:

doreza maskë mbrojtëse

rroba dhe mbathje
mbrojtëse

syza mbrojtëse
(kur pastrohen hapësira

apo pajime që gjenden mbi
lartësine e kokës)

SHKOLLAT E PASTRA JANË
INVESTIM NË AMBIENT TË
SHËNDETSHM PËR MËSIM
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Shkollat e pastra inkurajojnë nxënësit të mbajnë higjenë më të mirë, duke rritur ndjenjën e
krenarisë, energjinë pozitive, përgjegjësinë, ndjenjën e bashësisë, bashkëpunimit, respktit

ndaj vetëvetes, ndaj të tjerëve dhe ndaj mjedisit që na rrethon.

  9. Për çiçët (shurranikët) përsëritni hapat 7 dhe 8

10. Pastroni lavamanët me fruçë dhe preparat për pastrim

11. Dezinfektoni lavamanët me preparat përkatës

12. Spërkatni pasqyrat me pak preparat për pastrimin e
      xhamave dhe pastroni ato me leckë të thatë dhe të
      butë

13. Pastroni çezmet me leckë të lagur, spërkatni preparat 
      për dezinfektim dhe pastroni çezmet dhe lëfytët me
      leckë të thatë

14. Shtoni letër tualeti dhe fshirës për duar

15. Rimbushni pajisjet me sapun rrejdhil

16. Fshini dhe dezinfektoni ndërprerësit e dritës

17. Dezinfektoni të gjithë hapësirën pas procedurës së
      pastrimit


